
 

 

BLI MED PÅ ET VAKKERT EVENTYR! 12 dager, 13. - 24. august 2018  

For påmelding og nærmere informasjon, ta kontakt med: 

Transportvegen 17, 4735 EVJE  

 37 93 15 15    www.touring.no 

 

Røed CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia. Drguttorm https://commons.wikimedia.org/ 

En av våre vakreste rundreiser går opp gjennom vårt naboland i øst, Sverige - 
til Lofoten og med opplevelser langs Nordlandskysten. Vi har lagt opp en va-
riert tur, hvor naturinntrykkene står i fokus. Med overnatting først i Elverum 
og så hos søta bror  i skibyen Östersund og videre til et flott opphold og pro-
gram i i Bodø og Lofoten. En tur inn Trollfjorden har vi også lagt inn, kanskje 
den flotteste fjordopplevelsen i Norge! På vei sørover kjører vi over Saltfjel-
let og vi tar en, for mange, ny avstikker gjennom Selbu og Røros til Østerda-
len. Underveis bor vi på mange fine steder og vi får for alvor øynene opp for 
hvor variert Norge er, og vi blir kanskje heller ikke så rent lite imponert over 
hvor det bor folk i dette landet! 

China_Crisis CC BY-SA 2 commons.wikimedia.org Grant from Oslo, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/ 



1. dag, mandag 13. august 
2018 : Stavanger / Sørlandet / Gren-
land - Elverum, ca 470 km fra Kristian-
sand : Vi starter fra Stavanger i vest om 
morgenen og kjører østover E39 mot 
Kristiansand. Videre langs E18 gjennom 
Aust-Agder og Telemark mot Vestfold. 
Mulighet for påstigning underveis, helt 
frem til Oslo. I vår behagelige turbuss 
bruker vi resten av ettermiddagen for å 
kjøre frem til Elverum. Vi forlater ho-
vedstaden, følger E6 nordover - ser bort 
til Lillestrøm og inn til Oslo Lufthavn 
Gardermoen. Vi nærmer oss Mjøsa, og 
det er snart på tide med innsjekking for 
middag og overnatting på hotellet . 
Kvelden bruker vi til avslapning og for å 
bli bedre kjent med våre reisefeller! 

2. dag, tirsdag 14. august 2018 : Elve-
rum - Östersund, ca 440 km: Dagen 
starter med deilig frokostbuffét på ho-
tellet. Snart etter befinner alle seg om 
bord i bussen - klare for nye opplevel-
ser! Etter en stund kjører vi over gren-
sen og inn i Sverige. Veien går gjennom 
de svenske skoger i bjørnens og ulvens 
riket og frem til Östersund for middag 
og overnatting på Clarion Hotel Grand 
Östersund. 

3. dag, onsdag 15. august 2018 : Ös-
tersund - Vindelfjällens Naturreservat 
- Mo i Rana, ca 540 km: Fra Östersund 
legger vi i vei straks etter deilig frokost 
på hotellet. Nordover langs E45, forbi 
steder med navn som 
Strömsund, Dorotea, Vil-
helmina og Storuman - hvor 
vi møter på E12. Langs inn-
sjøene og vassdragene, 
Storuman, Umnässjön, Gar-
diken og Ajaur til Tärnaby - 
kjent som Ingemark Sten-
marks hjemsted. Videre i 
behagelig tempo mot 
Hemavan og inn i det na-
turskjønne Vindelfjällens 
Naturreservat - alt mens vi 
stadig nærmer oss grensen 
inn mot Norge igjen. Vi 
forlater Sverige og Väster-
bottens Län, mens vi kom-
mer inn i Norge og kjører 
frem til Mo i Rana for mid-
dag og overnatting på 
Scandic Meyergården Ho-
tell.  

4. dag, torsdag 16. august 2018 : Mo i 
Rana - Glomfjord - Bodø, ca 330 km: 
Frokosten står igjen dekket på hotellet. 
Vi tar farvel med vårt vertskap for i natt 
og kjører riksvei 12 frem til vi møter 
riksvei 17, Kystriksveien – og videre mot 
Sjonfjellet. Vi får fantastisk utsikt over 
øyene Hugla, Tomma, Handnesøya og 
etter hvert ser vi også ut mot Lovunden. 
Fra Kilboghamn tar vi ferjen til Jektvik 
og kun en kort kjøretur videre blir det 
ny ferje, nå fra Ågskaret til Forøy. Vi ser 
opp mot Svartisen og vi kjører gjennom 
den 7.614 m lange Svartisentunnelen 
fram til industristedet Glomfjord. Ør-
nes, hvor også Hurtigruten anløper, pas-
serer vi på neste etappe og siste rest av 
ettermiddagen bruker vi for å gjøre et 
stopp ved Saltstraumen før vi kommer 
til Bodø for middag og overnatting 2 
netter på Clarion Collection Hotel 
Grand. 

5. dag, fredag 17. august 2018 : Ut-
flukt til Kjerringøy: Vi bevilger oss en 
lat morgen og frokost når vi selv vil den-
ne dagen. Vi får med oss en lokalkjent 
guide et par timers tid som vil vise oss 
byen og fortelle om de mest interessan-
te severdigheter. De som vil, kan også 
bli med på en utflukt til Kjerringøy – 
tettstedet en ferjetur og ca 40 kilome-
ters kjøretur nord for Bodø. Handelsste-
det ligger idyllisk til og framstår i dag 
som et av landets viktigste bygningsmin-
ner fra 1800-tallet, med sine 15 antikva-
riske bygninger i et unikt miljø. Her får 
du et unikt innblikk i nordnorsk kystkul 

 

tur og kan se hvordan hverdagen artet 
seg for herskap og tjenestefolk på et 
nordlandsk handelssted på slutten av 
1800-tallet. Storhetstiden til handelsste-
det var på slutten av 1800-tallet, da 
handelsmann Erasmus B. K. Zahl arbei-
det det opp til å bli det rikeste handels-
stedet i Nord-Norge. Zahl gjorde gode 
forretninger innen fiskekjøp, jektefart, 
eksport og import. De siste årene har 
handelsstedet vært benyttet som kulisse 
ved flere store filminnspillinger. Vi re-
turnerer igjen til hotellet for middag og 
overnatting. 

6. dag, lørdag 18. august 2018 : Bodø - 
Bognes - Lødingen - Svolvær, ca 360 
km: Også denne dagen starter med fro-
kost på hotellet. Vi kjører fra Bodø og 
inn til Fauske. Så nordover E6 forbi 
kjente steder som Sildhopen, over Kråk-
mofjellet og forbi Ulsvåg til Bognes. 
Herfra tar vi ferjen over til Lødingen. 
Ferjeturen tar en times tid, og vi slap-
per av om bord før vi tar fatt på kjøre-
turen over til Gullesfjordbotn herfra 
kjører vi fastlandssambandet (Lofast) til 
Svolvær hvor det blir innsjekking for 
middag og overnatting 3 netter på Thon 
Hotel Lofoten.  

7. dag, søndag 19. august 2018 : Ut-
flukt til Henningsvær, Nusfjord og Å, 
ca 250 km: Frokost. Lofoten er egentlig 
en rekke av flere øyer. I Svolvær bor vi 
på Austvågøy, mens vi skal kjøre over 
Vestvågøy og Flakstadøya til Moskenes-
øya hvor vi stopper så langt ute vi kan 
kjøre med bussen, nemlig Å i Lofoten. I 
løpet av dagen er vi innom det idylliske 
rorbuanlegget ved Nusfjord og vi kjører 
forbi Leknes og Stamsund. Vi kjører også 
innom Henningsvær. I Svolvær blir det 
ny middag og overnatting på samme 
hotell.   

8. dag, mandag 20. august 2018 : Ut-
flukt med charterbåt til Trollfjorden: 
Vi tar oss god tid med frokosten på ho-
tellet. Dagen i dag bruker vi på en spen-
nende tur med charterbåt. Vi legger ut 
fra kaia i Svolvær kl. 10.30 og skal både 
få med oss fiske og lunsj om bord. Turen 
går også innom den sagnomsuste Troll-
fjorden. Turen tar ca. 3 timer. Vel tilba-
ke kan vi rusle rundt å bese oss litt i 
Svolvær før vi igjen er på hotellet, klare 

 



for ny middag og overnatting.  

9. dag, tirsdag 21. august 2018 : Svol-
vær - Saltfjellet - Mo i Rana, ca 360 
km: Vi må ta farvel med Svolvær og 
vårt vertskap etter frokost. Om litt er vi 
om bord i ferjen som går til Skutvik, en 
ferjetur som tar ca 2 timer. Vi kjører 
inn til E6 ved Ulsvåg og får nå samme 
etappe sørover til Fauske, som vi hadde 
nordover. Fra Fauske kjører vi innover 
mot Rognan, hvor vi også finner den 
beryktede ”Blodveien”. Veien som ble 
bygget av krigsfanger under siste ver-
denskrig og det harde arbeidet tok så 
mange liv at veien fikk dette tilnavnet. 
Straks etter at vi har passert tettstedet 
Rognan, tar vi fatt på veien oppover 
mot Saltfjellet. Vi gjør et stopp ved 
Polarsirkelsenteret før vi kjører nedover 
mot Dunderlandsdalen. Nede ved Rana-
fjorden gjør vi stopp for middag og 
overnatting i Mo i Rana.   

10. dag, onsdag 22. august 2018 : Mo i 
Rana - Selbu, ca 480 km: Vi starter 
som vanlig med frokost på hotellet. 
Ture går nå sørover forbi Hemnes-
halvøya, langs Sørfjorden og forbi Kor-
gen. Nå kjører vi ikke lenger over det 
berykta Korg-fjellet, som var en utford-
ring vinterstid, men gjennom tunneler 
forbi de verste punktene. Etter hvert 
kommer vi ned til Vefsnfjorden, forbi 
Mosjøen og ved Laksfossen kan vi gjøre 
et stopp for å se på det imponerende 
vannfallet. Trofors ligger litt lenger 
fram i løypa vår, før vi kommer opp til 
Lille og Store Majavatn – også et sted 

som er kjent fra sist verdenskrigs histo-
rie. Utpå ettermiddagen kommer vi ned 
mot Grong, og vi nærmer oss Snåsa-
vatnet. Mange vil nok forbinde stedet 
med ”Snåsamannen”. Steinkjer, Verdal 
og Levanger legger vi også bak oss i rask 
rekkefølge før vi stopper for middag og 
overnatting i Selbu, på Selbusjøen Ho-
tell og Gjestegård som ligger vakkert til 
ved vannet. 

11. dag, torsdag 23. august 2018 : 
Selbu - Røros - Alvdal - Elverum, ca 
380 km: Frokost på hotellet. Nå tar vi 
fatt på en spennende etappe. Fra Selbu 
og Selbusjøen kjører vi videre i grense-
traktene over mot Sverige. Forbi Flak-
nan og Stuguvollmoen til vi etter hvert 
kommer ned til Aursunden og Brekken. 
Herfra inn til Røros hvor vi gjør et godt 
stopp midt på dagen. Ferden skal så ta 
oss sørover gjennom Østerdalen, forbi 
kjente steder som Os, Tolga, Tynset og 
Alvdal – selvfølgelig med mulighet for 
stopp. Siste etappe denne dagen bring-
er oss forbi Koppang og Rena fram til 
Elverum hvor det blir innsjekking for 
middag og overnatting på Rica Elgstua 
Hotel.  

12. dag, fredag 24. august 2018 : El-
verum - Oslo – Sørlandet/Stavanger), 
ca 470 km til Kristiansand: Vårt siste 
felles måltid på turen er frokosten på 
hotellet. Vi finner igjen våre seter i 
bussen. Turen går først over mot Løiten 
og ned til E6 igjen. Sørover forbi Minne-
sund, Eidsvoll og Jessheim til Oslo. Et-
ter hvert vil nok de første turdeltakere 

forlate fellesskapet og vi fortsetter sør-
over gjennom Vestfold til Telemark. I 
kveldingen nærmer vi oss mer hjemlige 
trakter og vi beregner å være framme i 
Arendal omkring kl 17.00 og i Kristian-
sand en drøy times tid senere. Videre 
vestover er det beregnet hjemkomst 
utfra dette. Vi kommer hjem litt fatti-
gere på penger, men utrolig mye rikere 
i opplevelser og fellesskap! 

12 dager 
kun kr 15.990,- 

 
pr person  

ved påmelding før 15. mai 2018, der-
etter kr 17.550,- 

 
 

Avreise: mandag 13. august 2018 - 
retur fredag 24. august 2018 

 

Turprisen inkluderer: 

 reise i moderne helturistbuss kjørt av 
dyktig sjåfør 

 velorientert reiseleder fra Risdal Tou-
ring med på hele turen 

 reise med charterbåt inn Trollfjor-
den, fiske og lunsj inkludert 

 totalt 11 hotellovernattinger i delt 
dobbeltrom m/ dusj/WC på 3-4 stjer-
ners hoteller  

 11 frokoster 

 11 middager 

 alle ferjeoverfarter som beskrevet i 
programmet 

 lokalguide i Bodø 

 veiavgifter og bompenger 
 
 

Tillegg for enkeltrom kr 3.590,- pr per-
son, totalt for alle 11 nettene. 
 

Forbehold om endringer som følge av 
forhold utenfor vår kontroll! 

 

Booking :  37 93 15 15 

 

Selbusjøen Hotell og Gjestegård 



Transportvegen 17, 4735 EVJE  

 37 93 15 15    www.touring.no 

Fly tur/retur Kjevik - Split    
Velg mellom 3 flotte turer 8 dg utreise 6/10  

- en flytid kun i underkant av 3 timer! 

Kun kr 12.990,- pr person  
for en reise med masse Inkludert. Vi har med oss lokalkjente 

Cazim og Esmina, som kjenner språk, kultur og folk disse utgjør 

sammen med Berit og Olav  reisevertskapet  på turen! Deilig 

opphold i Kroatia med 4 stjerners hotel. 

Bestill før 1. juli 2018 og få rabatt! Normal pris kr 13.990,-  

Kun kr 11.990,- pr person  
for en reise full av  opplevelser. Utflukter til Omis, Mostar i Bos-

nia-Herzegovina og topptur til fjellet Biokovo. Frokost og middag 

hver dag, norsk reiseleder og lokalguider på utflukter. Det er ba-

re å pakke kofferten og bli med! 

Bestill før 1. juli 2018 og få rabatt! Normal pris kr 12.990,-  

Kun kr 12.990,- pr person  
for en reise med direktefly til Split, videre med vår egen buss - 

Risdal Touring AS opplevelsene står nå i kø! Turen går videre 

til Budva og Tirana og derfra til Montenegro. Vi får oppleve 

unike Dubrovnik og gamlebyen der, Frokost/middag hver dag.  

Bestill før 1. juli 2018 og få rabatt! Normal pris kr 13.990,-  

Fra Hovden / Setesdal / Evje 
 
Fra Lista / Farsund  
 
Fra Nissedal / Åmli / Birkeland 
 
Fra Stavanger / Flekkefjord 
 
Fra Skien / Porsgrunn / Kragerø 
 
Fra Gjerstad / Brokelandsheia 
 


